Seizoen 2009-2010

Onze hobby avond, wat doen we deze maand
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De Hobbyavond
Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in de
Reensche Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te
Hoogezand. De Aanvang is 20.00, zaal open om 19.30.
De komende hobbyavond is op maandag 12 april 2010 en we
hebben als spreker:

Marc Jansen
Deze avond hebben we een NBAT keurmeester op bezoek die ons
meeneemt naar Malawi en het Malawimeer. Marc zal ons de diverse
biotopen en hun bewoners tonen met daarbij hun
specialisme om zich in een dergelijk biotoop te kunnen handhaven.
Ook de planten die in deze biotopen voorkomen worden niet vergeten.
Natuurlijk komt ook het aquarium aan bod, Marc zal laten zien hoe een
Malawi biotoop kan worden nagebootst.
Als je de overstap naar een Malawi biotoop wilt maken is deze avond
een “must” voor alle anderen een boeiende hobbyavond, dus kom
allemaal kijken en luisteren.
Tot ziens op de hobbyavond.

Mededelingen van de voorzitter.
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Van de voorzitter,
Hèhè, het ziet er naar uit dat we eindelijk de winter verlaten hebben en
opgaan naar de lente. Gelukkig hebben al onze vissen het in de vijver
overleeft ondanks dat ze toch zeker een week of 10 onder het ijs
hebben gezeten. Ik doe het ze niet na!
Helaas zijn er in het Achterdiep bij ons wel veel vissen dood gegaan.
Tussen ons huis en de brug heb ik 13 dode karpers en 6 dode
palingen geteld, vind ik wel erg veel voor zo’n klein stukje water. Ik
hoop dat het waterschap nu eindelijk eens gaat beginnen met het
uitbaggeren van het Achterdiep, want dit is hard nodig.
Deze winter heeft mij ook nog eens twee vorstbestendige regentonnen
gekost, dus het was me het wintertje wel.
Maar nu genoeg geklaagd en op naar de zomer!
Helaas is er dit jaar geen marktdag in Veenendaal wegens de
problemen bij de NBAT. Maar er is natuurlijk wel de Vivariumbeurs op
27 en 28 maart in Nieuwegein.
Dit groots opgezette evenement is zeker een bezoek waard. Je kunt
hier zeker een aantal uren, zo geen dag rond lopen zonder je te
vervelen. Ook dit jaar worden er weer doorlopend workshops en
lezingen gegeven dus er is genoeg te zien. Voor meer informatie kijk
op http://www.vivariumbeurs.nl
Helaas voor jullie ben ik (en Greet, Rolf en Marleen) niet op de
komende hobbyavond aanwezig, maar zitten wij op Java en Bali in
Indonesië, maar we zullen aan jullie denken.
Nico

Terugblik op de vorige hobby-avond
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Eindelijk kon ik ook weer eens bij een hobbyavond aanwezig zijn. Dat
was voor mij al een tijdje geleden omdat ik op maandagavond een
cursus volgde en tijdens de ledenvergadering in Colombia vissen aan
het vangen was. Het was leuk om jullie weer eens te zien en weer wat
nieuws over de hobby te horen.
Op deze hobbyavond kwam de heer Dick Poelemeijer voor ons de
lezing ‘Bouw van een houten riparium’ houden. Een riparium is een
oeveraquarium met een water- en landgedeelte. In dit geval had Dick
de bak dus zelf gemaakt van hout. Hij liet ons zien hoe hij dit had
aangepakt en vertelde er bij waarom hij het op deze manier gedaan
had. Hij vertelde ook waarom hij bepaalde dingen later weer had
aangepast zodat anderen wat kunnen leren van zijn ‘fouten’.
Hij liet niet alleen zien hoe hij de bak zelf maakte maar ook hoe hij zelf
een achterwand gemaakt had met daarin zelfs een heus watervalletje.
Verder gaf hij ook een uitleg over de verschillende kleuren licht en
waterwaarden e.d. De planten die bovenwater groeien besproeid Dick
elke dag met water en bemest ze af en toe met orchideeënbemesting.
Ook de dieren in de bak kwamen natuurlijk aan bod en Dick liet zien
wat voor vissen hij er zoal in gehad had. Ook (vooral veel) mooie
platy’s omdat zijn vrouw het zulke mooi gekleurde visjes vond.
Al met al weer een leuke leerzame lezing waarbij we eens naar een
andere soort bak konden kijken en konden zien hoe iemand anders
met de hobby bezig is. Ook leuk dat er tussendoor handige informatie
en weetjes verteld werden. De demonstratie van de Hongaarse
waterwisselaar (ACS) die in de pauze gepland stond ging helaas niet
door omdat István Szakács door omstandigheden niet kon komen.
Wellicht houden we dit nog tegoed.
Marleen Ammerlaan

Gastheeravonden / Vijveren
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Gastheeravonden samen met AV Groningen
Clubavonden met dia’s en verhalen zijn altijd de moeite waard, maar
bij een andere aquariaan kijken naar hoe hij of zij de bak erbij heeft
staan is natuurlijk het échte werk.
Op dinsdag 14 april is de gastheeravond bij Geert en Bea van
Laarhoven.
Het adres is: Albertine Agnesplein 1a te Groningen.
Op deze avond ben je welkom ’s avonds tussen 8 en half negen en
kan er tot een uur of 10 gekeken en gepraat worden. Wil je komen dan
graag even per avond aanmelden bij Johan Havinga, zodat de
gastheren weten op hoeveel belangstelling ze kunnen rekenen.
Aanmelden kan als volgt:
- per telefoon: 050-5276313
- per e-mail: johanhavinga@planet.nl
Tot ziens bij de gastheren en –dames!
-----------------------------------------------------------------------------------------In de maand juni “vijveren” binnen onze vereniging
In het verlengde van de zogenaamde Gastheeravonden hebben we
het idee opgevat om in juni elkaars vijvers te bekijken, die er rond
deze tijd mooi bij zullen liggen. Op deze wijze kunnen we dan zien hoe
iedereen het toch weer net iets anders doet en valt er natuurlijk ook
wat van elkaar te leren.
De “vijverkijkdag” zal, afhankelijk van de deelnemers, op één of
meerdere zaterdagen worden gehouden.
Van de deelnemende vijvers zullen we ook foto- en filmbeelden maken
en hiervan een presentatie maken, die we in september 2010 dan
zullen tonen.
Als het je leuk lijkt om mee te doen dan je graag opgeven bij Bart
Vries. Opgeven kan tijdens de hobbyavond, telefonisch 06-51835094

Vijveren / Siervissen
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of via een e-mailtje naar biologisch@aquariahs.nl
Volgende maand zullen we komen met meer aanvullende informatie,
maar voor nu geef je op als deelnemer. Ook als je geen vijver hebt
kun je natuurlijk meedoen en komen kijken en luisteren.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Siervissen maken wereldreis
(bron : Aqua Spiegel 2008-11)
Aquariumbezitters hebben vaak geen idee welke lange reis hun
siervissen hebben moeten afleggen om uiteindelijk gezond en wel in
de bak thuis te belanden. Voor de vangst of de kweek, de verzorging
en het transport zijn heel wat handelingen en mensen nodig. Van alle
verkochte siervissen is 95 procent afkomstig van kweek; de rest is
wildvang. Wereldwijd zijn vele honderdduizenden mensen voor hun
bestaan afhankelijk van de siervisteelt. Siervisteelt vindt in veel,
waaronder ook Nederland, plaats. Elk land van herkomst lijkt zich
daarbij op een bepaalde soort te concentreren. Uit Singapore komen
vooral de veelgevraagde guppen, plaatjes, zwaarddragers en mollies.
Door de aldaar sterk gestegen kosten wordt steeds meer
gebruikgemaakt van in Maleisië en Thailand gekweekte vis, die dan
via Singapore wordt geëxporteerd. Hong Kong heeft zich vooral een
naam verworven met de kweek van discussen en neontetra’s.
Belangrijke exportlanden voor wildvang zijn Brazilië, Colombia, Peru
en Nigeria. Het vangen gebeurt gewoonlijk met handnetten waarbij
zorgvuldig te werk wordt gegaan. Beschadigde of dode vis levert
namelijk geen cent op. De vangst gaat vervolgens naar een
opvangbassin. Een plaatselijke opkoper vervoert de dieren naar een
verzamelstation waar de volgende tussenhandelaar ze overneemt. Het
transport gaat in kunststof bakken die regelmatig van vers water
worden voorzien. Iedere schakel in deze keten is gebaat bij een
gezonde vis. De exporteur houdt de vissen voor kortere of langere tijd
in grote bassins of aquaria en maakt ze gereed voor transport naar
Europa, Amerika of Azië. De vissen worden transportklaar gemaakt
door ze minimaal twee dagen te laten vasten. Siervissen worden
volgens de regels van de Internationale Vereniging van
Luchttransportbedrijven verpakt. De controle daarop is heel scherp en
aan de juiste verpakking en correcte behandeling van de dozen wordt
veel aandacht besteed. Nederland voert op grond van gegevens van

Siervissen
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de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) jaarlijks
gemiddeld 1350 zendingen met siervissen in. Deze zijn afkomstig uit
41 verschillende landen met Singapore als belangrijkste leverancier.
Op basis van de gemiddelde verpakkingsdichtheid per zending is de
schatting dat er jaarlijks minstens 14 miljoen siervissen worden
geïmporteerd. Daarvan zijn ten minste 2,5 miljoen vissen rechtstreeks
uit het wild gevangen, waaronder 400.000 zoutwatersiervissen. Bij
zeven procent viszendingen vindt de RVV problemen: onder andere
ondeugdelijke verpakkingen en problemen tijdens het transport van de
zendingen. Driekwart van de verpakkingsproblemen heeft een negatief
effect op het welzijn van de verpakte vissen. Voorheen werden de
internationale transporten uitgevoerd door een dertigtal
luchtvaartmaatschappijen, maar mede naar aanleiding van recente
negatieve voorvallen met o.a. ‘de versnipperde’ eekhoorntjes in januari
2000 is daar paal en perk aan gesteld. Alleen KLM beschikt
momenteel op de nationale luchthaven over goedgekeurde
keuringsfaciliteiten waar de luchthavendouane het transport van
levende have controleert. Siervissen worden door de exporteur
doorgaans verpakt in met water gevulde en gesealde plastic zakken
en opgevuld met zuivere zuurstof om de levende have tijdens het
transport in leven te houden. Om temperatuurschommelingen en
schokken tijdens het transport zoveel mogelijk te beperken, worden de
plastic zakken in stapelbare isolerende tempex boxen en in dozen
geplaatst, die op hun beurt in de vliegtuigcontainers met bestemming
Schiphol komen. Gemiddeld vijf maal per week gaat er op deze wijze
een zending siervis naar onder andere Ruijsbroek siervisgroothandel
in Maassluis.
Import en kweek
De ingevlogen siervissen worden bij Ruijsbroek siervisgroothandel in
Maassluis afgeleverd, waarna ze na een controle op watertemperatuur
en visconditie op soort worden overgezet in de voorraadaquaria van
deze groothandel. Volgens directeur-eigenaar Jack Ruijsbroek
verpakken en verzenden zijn vaste leveranciers uitzonderlijk goed.
“Hooguit één procent van mijn import is dood”, verklaart hij. “De
siervishandel is volledig geënt op wederzijds vertrouwen en overleg.
Beschadigde zendingen zijn doorgaans volledig voor rekening van de
afnemer. Het is in het lange vervoerstraject doorgaans ook bijzonder
moeilijk aantoonbaar waar het fout is gegaan. Een
transportverzekering is binnen deze branche niet gebruikelijk en
schadeposten worden binnen een redelijke marge geaccepteerd.”

Siervissen
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“Tweemaal per jaar ga ik op bezoek bij mijn vaste leveranciers in Azië
of Amerika, of ik spreek hen op de jaarlijkse wereldbeurzen
‘Aquarama’ in Singapore, of op ‘Interzoo’ in Neurenberg. Om de uitval
nog verder te beperken, hebben we het dan steevast over de kwaliteit
van de aanlevering van de vissen. Het is in de pioniersfase (de vijftiger
jaren) wel eens voorgekomen dat een zending van een nieuwe
leverancier meer dood dan levend aankwam. Dan heb je intensief
wederzijds overleg over de mogelijke oorzaak en verbeteringen.
Daarna geef je hem in ieder geval nog een kans, maar dan moet het
goed zijn, want het is al met al een flinke schadepost.” Nederland telt
pakweg zeven siervisgroothandels met eigen kweekfaciliteiten en een
dertiental groothandels die naast vis met name gespecialiseerd zijn in
aquariumbenodigdheden, zoals filters, pompen en verwarmingen.
Naast import van moeilijk kweekbare en/of zeldzame siervissen
beschikt Ruijsbroek als een van de weinige groothandels over eigen
kweekfaciliteiten. Ruijsbroek heeft bijna 3000 aquaria met de
gemiddelde afmetingen van 60x40x40 cm, waar bij elkaar
honderdduizenden siervissen worden opgekweekt voor verkoop en
levering aan zo’n 300 dierenspeciaalzaken in Nederland. Buiten de
landsgrenzen wordt er door deze groothandel ook geleverd binnen
Europa. “De exportactiviteiten heb ik de laatste tijd op een lager pitje
gezet. Met name de monopoly-positie van de KLM voor het transport
en de keuringen - sinds het voorval in januari 2000 - geeft de nodige
problemen”, verklaart Jack Ruijsbroek. “Ik voel momenteel niet meer
zo die behoefte aan expansie en concentreer me nu het meest op de
kweek en levering van siervissen en planten binnen de Benelux.
Samen met mijn 20 personeelsleden heb ik daar de handen vol aan.”
Een siervisgroothandel met eigen kweek heeft een sterk dynamische
voorraad. Doorlopend worden vissen geboren en uitgeleverd aan de
dierenspeciaalzaken. Die gigantische aantallen jonge vissen moeten
eerst nog groeien, voordat ze het gewenste formaat voor verkoop
hebben bereikt en de kweek is seizoensafhankelijk en van soort tot
soort sterk verschillend. Tussentijds gaan er tengevolge van ziekte
ook vissen dood. Al die variabelen leiden ertoe dat het
voorraadbeheer zich bijzonder moeilijk laat automatiseren.
“Ik ken ook geen voorraadbeheerssysteem dat specifiek voor onze
branche is gemaakt. Voorraadbepaling op stuksniveau heeft voor ons
ook geen enkele zin. We werken hier op basis van de grote getallen.
Eens per week maken we een ronde langs de bakken en bepalen we
de voorraad simpelweg door te schouwen, hoeveel vis er per soort
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nog in een kweekbak aanwezig is. Daarbij hanteren we basic
begrippen als half- en kwartvol. Het enige wat hier wel volledig is
geautomatiseerd, verlichting, verwarming en waterverversing van de
kweekbakken. Hoewel we ook voerautomaten hebben, voeren we bij
voorkeur toch handmatig. Dan zie je direct hoe de conditie van de vis
is.” Orderpicken is in de context een ietwat vreemd klinkende activiteit
voor een siervisgroothandel, maar het met netjes uit de bakken
scheppen van de bestelde vissen, kan toch als zodanig worden
aangemerkt. De meest gevraagde vis, is nog steeds de rood en blauw
getinte neon- en kardinaaltetra. Ruijsbroek beschikt over een drietal
eigen bestelbussen, waarmee zij de dierenspeciaalzaken volgens
bestelling minimaal eens per twee weken beleveren. In de grote
steden eenmaal per week. Volgens een vastgesteld routepatroon
worden de bestellingen bij hun klanten afgeleverd. De bussen zijn
daartoe geïsoleerd en uitgerust met een aanvullend
verwarmingssysteem. Sterke temperatuurschommelingen zijn namelijk
funest voor de siervissen. De gebruikte verpakkingsmethode is
vergelijkbaar met die voor het luchtvervoer wordt gebruikt.
Imitatie biotoop
De firma Sachtleven is een van de dierenspeciaalzaken waar
Ruijsbroek zijn siervissen en planten aan levert. Vanaf hier beginnen
de siervissen aan hun laatste reis, om een van de tienduizenden
Nederlandse aquaria te bevolken. Vanaf de verre tropische rivier of
kweekvijver ergens in Azië tot aan de ‘imitatie biotoop’ thuis hebben
hebben zij na een lange reis, omgeven door veel zorg, eindelijk hun
rust gevonden. Daar zullen zij de eigenaar met hun prachtige vormen
en kleuren, mits goed verzorgd, nog jaren kunnen bekoren.
Verschenen in : LogistiekKrant, Publicatiedatum : 19 oktober 2001
Auteur : Martin Althoff
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De beurs Vivarium 2010 wordt gehouden op 27 en 28 maart a.s.
We kunnen per auto naar Nieuwegein reizen - carpoolen dus - dat
scheelt ook weer in de reiskosten. Opgave op voorzitter@aquariahs.nl
of 0598-390894
Alle reden om deze beurs voor en door liefhebbers te bezoeken of u
zou moeten denken:

Ik wil niet geïnformeerd worden op vooruitgangen die met
vivaristiek te maken hebben
Ik heb géén behoefte aan een groot aanbod van (bijzondere en
zeldzame) planten
Het evenement is mij veel te groot, om alles te zien zal ik veel
moeten struinen. Daar heb ik een hekel aan.
Wat de internationale sprekers met hun deskundigheid ook
zullen zeggen, ik steek daar toch niets van op.
Ik heb geen behoefte om met andere aquarianen en
terrarianen gezellig bij te kletsen.
Ik heb geen zin in speciale aanbiedingen van bedrijven die zich
manifesteren daar. Ik betaal wel wat meer.
Een grote baardagamententoonstelling? Een schitterende
aquariumtentoonstelling? Doe mij maar mijn eigen bak, andere
bakken interesseren mij niet.
Ik snap echt niet wat je nu kan leren van workshops waarin het
inrichten van een aquarium wordt uitgevoerd.
Ik heb geen trek in het bekijken van natuurfilms uit biotopen als
de amazone of de Aziatische rivieren.
Kasselman? Ad Konings? Wie zijn dat?

Aquaria H-S.
Aquariumvereniging Aquaria H-S. Opgericht 1950.
Aangesloten bij de NBAT.
Voorzitter
Nico Bulthuis
Achterdiep ZZ 16, Sappemeer
0598-390894
Voorzitter@aquariahs.nl

Secretaris
Marleen Ammerlaan
J. Leysterstraat 22 , Hoogezand

06-18999111
secretaris@aquariahs.nl

Penningmeester
Peter Wieringa
Singellaan 51, Heiligerlee
0597-424989
penningmeester@aquariahs.nl

Giro 3324148
t.n.v. AV Aquaria HS, Heiligerlee
www.aquariahs.nl
info@aquariahs.nl

Bestuurslid
Bart Vries
Ijzerwerker 45, Sappemeer
0598-392458
biologisch@aquariahs.nl

Bestuurslid
Engel Zonneveld
Julianastraat 48 Hoogezand
0598-391105

Beeldmateriaal voor de vereniging
wordt verzorgd door
Pieter Medema
050-5370518
Pieter@medemaatjes.nl

Heeft U vragen over de keuring?
Of technische problemen?
Bel dan
Martin Koetze
0596-617530

Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of planten?
Neem dan contact op met:
Bart Vries
Ijzerwerker 45, Sappemeer
0598-392458
biologisch@aquariahs.nl

Heeft u iets voor ons boekje?
Bel dan de voorzitter of stuur een mailtje naar:
Voorzitter@aquariahs.nl

